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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 Selama ini pembangunan ekonomi ketergantungan dengan 

pertumbuhan ekonomi (growth). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses 

kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami 

pertumbuhan ekonomi apabila GDP riil Negara meningkat, dan kemudian 

dijadikan sebagai salah satu indicator untuk mengukur perkembangan 

ekonomi.  

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang, 

sangat penting untuk penurunan atau penghapusan kemiskinan. Bahwa 

pertumbuhan ekonomi menciptakan ataupun meningkatkan kesempatan 

kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan upah dan 

pendapatan dari kelompok miskin. Laju pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan PDRB tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata berdasarkan pertumbuhan 

produk domestic regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus 

memperhatikan distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan 

masyarakat serta siapa yang menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya 

PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. 

Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah 
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tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang yang 

paling murah dengan jumlah barang yang berkurang. 

 Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di semua daerah 

di Indonesia. Kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat 

tinggal, dan juga kesehatan. Kemiskinan ini menyebabkan menurunnya 

kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatannya 

rendah. Selain itu kemiskinan menyebabkan kekurangan kebutuhan yang 

akan mendorong seseorang ataupun masyarakat dalam menghalalkan 

segala cara untuk dapat bertahan hidup dan menjaga keberlangsungan 

hidupnya, misalnya dengan cara merampok, menodong ataupun mencuri. 

Lebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat 

yang berpenghasilan rendah merupakan masalah yang banyak dialami 

dibeberapa daerah.  

Gambar I.Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur danJawaTengah 

 Tahun 2012-2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik  
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 Menurut data grafik dari Badan Pusat Statistik, jumlah kemiskinan 

di Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2015. Di tahun 2015 

jumlah penduduk miskin sebesar 12,34 persen atau sebesar 12340 jiwa 

yang mana nilai ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 12,28 persen atau sebesar 12280 jiwa.. 

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa tengah mengalami penurunan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 14,98 persen dan di tahun 2016 

sebesar 13,27 persen atau 13270 jiwa.  

 Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah 

mengidentifikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan membawa 

sebuah keberhasilan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan 

negara atau kawasan tertentu, terdapat lebih banyak pendapatan untuk 

dibelanjakan, jika terkontribusi dengan baik maka akan mengurangi 

kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berperan penting 

dalam mengatasi penurunan kemiskinan. 

 Kemiskinan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan penduduk 

yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta 

tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai (Saputra, 2011: 1). 

Negara Indonesia sering dihadapkan dengan besarnya angka 

pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah 

penduduk. Jawa Tengah merupakan profinsi dengan jumlah pengangguran 

terbanyak (4,51%) dibanding dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99%.  
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 Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial 

yang meliputi beberapa hal yaitu perubahan struktur sosial, perubahan 

dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan kelembagaan nasional. 

Selain itu pembangunan meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan 

kemiskinan. 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan sentral kehidupan ekonomi di 

suatu Negara. Pemerintah dari Negara manapun dapat jatuh atau bangun 

sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dicapai 

dalam catatan statistik nasional. Keberhasilan program-program di Negara 

dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan 

nasionalnya. (Todaro, 2000).  

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak 

digunakan atau tidak diserap oleh pasar tenaga kerja. Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Jawa Timur pada Tahun 2014 sebesar 4,19%, 

tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 

4,47% dan  pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4%. 

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah pada Tahun 

2014 tinggi yaitu sebesar 5,68%, tahun 2015 mengalami penurunan 

sebesar 4,99% dan di tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar 

4,57%.  
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 Faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan hasil 

pertumbuhan di seluruh sektor usaha sangat dibutuhkan agar dapat 

menurunkan tingkat kemiskinan. Maka untuk mempercepat penurunan 

tingkat kemiskinan, harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi harus 

ditingkatkan dan menurunkan tingkat pengangguran. Dan diharapkan 

sektor ekonomi unggulan seperti sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor 

perdagangan, hotel, restoran dan sektor industri pengolahan yang 

meningkat dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan di 

Jawa Tengah. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh PDRB dan Pengangguran terhadap 

Kemiskinan di Jawa Timur dan Jawa Tengah.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh PDRB dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

Jawa Timur dan Jawa Tengah ? 

2. Apakah ada perbedaan kemiskinan antara Jawa Timur dan Jawa 

Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh PDRB dan pengangguran terhadap kemiskinan 

bila kedua Provinsi itu dijadikan satu? 



6 
 

 
 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus dan menghindari pembahasan yang 

terlalu luas, maka penulis perlu memberi batasan masalah. Sesuai dengan 

rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Pertama, Provinsi yang digunakan adalah Provinsi Jawa Timur dan 

Jawa Tengah. 

2. Kedua, yaitu kemiskinan yang digunakan adalah jumlah penduduk 

miskin Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

3. Ketiga, data yang digunakan  menggunakan data PDRB 

kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 2012-

2016 dan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten/kota 

provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 2012-2016. 

4. Keempat, penelitian ini membahas tentang pengaruh pdrb dan 

pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Jawa Timur dan Jawa Tengah 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemiskinan di Jawa Timur 

dan Jawa Tengah 

3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan pengangguran secara 

keseluruhan di kedua provinsi  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Terkait  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan 

memberikan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dalam 

menentukan kebijakan yang tepat di Provinsi Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. 

2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan studi 

banding bagi mahasiswa maupun pihak yang melakukan penelitian 

dengan pembahasan yang sama. 

 


